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AJATUKSIA LÄHDÖN KYNNYKSELLÄ 

(Kirjoitettu vuodenvaihteessa 1983-83 ja julkaistu Menkää Siis –lehdessä) 
 

KUUKAUSI LÄHTÖÖN  

Tänään pyrytti lunta aivan kuin tuona päivänä kaksi vuotta sitten, kun tulin viiden vuoden työkauden jälkeen 

Japanista Suomeen. En ikinä unohda sitä ihmeellistä päivää! Kaikki oli kuin satua: Helsingin lumikinokset, 

aikainen pimeäntulo, ympärillä kuuluva suomen kieli, pikavierailu OPKO:n toimistoon Kalevankadulle… 

Teki mieli nipistää itseäni: olenko todella tullut kotiin vai näenkö unta?  

Ja nyt on enää kuukausi jäljellä kallisarvoista kotimaan aikaa. ”Herra, opeta minua laskemaan 

päivänä oikein, että saisin viisaan sydämen!”  

 

25 PÄIVÄÄ LÄHTÖÖN  

Miksi en kuitenkaan osaa käyttää näitä viimeisiä yhdessäolon päiviä oikein? Menetin malttini ja sanoin ilke-

yksiä juuri niille, joille minun ennen kaikkea pitäisi osoittaa ystävällisyyttä: perheenjäsenille. On vaikea 

uskoa anteeksiantamukseen, kun ei tule yhtään paremmaksi.  

 

20 PÄIVÄÄ LÄHTÖÖN  

Kuljen sisarusten perheissä vierailemassa. Miten isoiksi nämä lapset ehtivätkään kasvaa neljässä vuodessa! 

Minun olisi pitänyt antaa heille enemmän aikaa kotimaassa ollessani, olisi pitänyt puhua enemmän Jeesuk-

sesta. Kyselen lapsilta, tietävätkö he, miten taivaaseen päästään. Kaikki tietävät: kun uskotaan Jeesukseen ja 

pyydetään pahoja tekoja anteeksi.  

 

14 PÄIVÄÄ LÄHTÖÖN  

Lähtöjuhla ja matkaan siunaaminen kotiseurakunnan kirkossa. Alttaritaulusta katsovat minua Jeesuksen kas-

vot piikkikruunun alta. Saman alttarin ääreen polvistuin rippipyhänäni miltei kaksikymmentä vuotta sitten. 

Kirkkoherra sanoo: ”Jeremiasta tuntui aikoinaan, ettei hänestä ole siihen tehtävään, mihin Herra hänet kutsui. 

Se ei kuitenkaan koskaan ollut pätevä este, sillä kun Herra kutsuu, hän tuntee tilanteen. Hän tietää kutsutun 

oman heikkouden ja osaamattomuuden. Siitä huolimatta hän kutsuu – ja ehkäpä juuri sen tähden. Herra on 

heikoissa väkevä. Ja silloin, kun hän kutsuu, hän tarvitsee. Hän ei esitä turhia kutsuja…”  

 

11 PÄIVÄÄ LÄHTÖÖN  

Ostospäivä, pyykkipäivä, pakkauspäivä seuraavat toisiaan yhdessä mylläkässä. Puhelin pirisee joka kään-

teessä, kylään kutsuja satelee niskaani. Kaikki pitävät minua kuin kukkaa kämmenellä, syöttävät ja juottavat. 

En tajua sitä, että lähtö on jo niin lähellä. Se tulee eteen kuin kuolema: vääjäämättömästi – mutta moniko 

meistä tosissaan uskoo kuolevansa?  
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5 PÄIVÄÄ LÄHTÖÖN  

Lähtöjuhla Helsingissä. Sanon saarnapöntöstä, että lähden Japaniin opiskelijatyöhön, koska on olemassa 

syntisten Vapahtaja, joka minuakin armahtaa. Lähden, koska on olemassa evankeliumi, johon itse saan us-

koa. En jaksaisi elää ilman Jeesusta – ja suurin osa ihmisistä elää kuitenkin tietämättä hänestä mitään.  

Saan kymmenen ruusua ja runsaasti rakkautta osakseni näissäkin lähtöjuhlissa. On ihanaa tietää, että Suo-

meen jää paljon ystäviä, jotka rukoilevat puolestani ja japanilaisten opiskelijoiden puolesta.  

 

YKSI PÄIVÄ LÄHTÖÖN  

Kotona Hernejärvellä paistaa aurinko lumisen maiseman ylle. Sinisen hämäränhetken jälkeen tulee pimeä: 

viimeinen ilta Suomessa. Hiihdän äidin kanssa metsässä tähtien alla. Saunassa käydään siskon luona. 12-

vuotias pikkuveli vakuuttaa vakuuttamasta päästyään, että hän aikoo tulla Japaniin minua katsomaan ja pian.  

Yöjuna Iisalmesta lähtee 20 yli yhdentoista. Huomenna nousen Aeroflotin koneeseen ja Suomi jää taakse.  

 

***  

 

 

Rukouskirje 1-84              

Kobe 2.2.1984  

Rakkaat ystävät siellä toisella puolen maailmaa! 
 

Ensin minun on pyydettävä anteeksi kaikilta niiltä kiertokirjeeni saajilta, joita en tavannut Suomessa yhtään 

kertaa. Antakaa anteeksi erityisesti te, jotka otitte yhteyttä ja pyysitte kylään enkä minä kuitenkaan ehtinyt 

tulla. Monet teistä odotitte minua vierailulle uudemman kerran – mutta turhaan. Voi, toivon että jaksaisitte 

sietää vielä meikäläisen saamattomuutta ja jatkaisitte rukousta Japanin-lähetyksen puolesta.  

Uskokaa tai älkää, niin Japanissa minä nyt olen. Radiosta kuuluu samisenin soittoa, ja kadulla 

meluavat koulutytöt. Istun takki päällä sisällä, sillä täällä on kova talvi meneillään. Mutta ehkäpä aloitan 

alusta ja kerron, mitä kaikkea olen kokenut ja nähnyt Suomesta lähdettyäni.  

Aeroflotin koneessa Seutulan lentokentällä kaivoin käsilaukustani lähtölahjaksi saamani pie-

nen kirjasen, joka sisältää raamatunlauseita. Näin siinä sanottiin: Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän 

kanssansa (Lk.24:15). Tuntui kuin sydämeni paikalla olisi ollut epämääräinen möykky, mutta minua lohdut-

ti suuresti se ajatus, että Jeesus kulkee kanssani silloinkin, kun kaikki te rakkaat jäätte sinne Seutulaan ja 

ympäri Suomea.  

Lennon aikana en kyennyt ajattelemaan yhtään järkevää ajatusta, mutta Moskovassa jouduin 

sattumalta Kansan Uutisten ulkomaankirjeenvaihtajan turvalliseen seuraan. Mies oli menossa Nicaraguaan 

kirjoittamaan sotajuttua. Meillä molemmilla oli neljä viisi tuntia odotusaikaa, joten ehdimme jutella kaikista 

asioista taivaan ja maan välillä. Voin vakuuttaa, että keskustelunaiheet olivat mielenkiintoisia, vaikka elä-

mänkatsomuksemme poikkeavatkin toisistaan melko lailla. “Kerro terveisiä äidillesi”, sanoin erotessamme, 

sillä mies oli maininnut äitinsä olevan uskovaisen. “Kyllä äiti ihastuu, kun sanon nähneeni ilmielävän lähe-

tyssaarnaajan!” totesi lehtimies pilke silmäkulmassaan.  

 

Bangkokissa ja Hongkongissa  

Moskovasta lennettiin koko yö Bangkokiin, jossa vietin yhden vuorokauden Heikki A:n ja Ulla K:n vieraana. 

Siinä kaupungissa olisi hyvin voinut laulaa: “No onkos tullut kesä nyt talven keskelle...” sillä lämpöasteita 

oli lähemmäs 30. Suuresti nauttien pistin ensimmäisen puikollisen kunnollista riisiä suuhuni bangkokilaises-

sa ravintolassa – vihdoinkin sain syödä ihmisten ruokaa! Kortteerini pihalla oli uima-allas, ja siinä polskutte-

lin illalla ja aamulla juoksulenkin asemasta.  

Seuraava pysähdyspaikka oli Hongkong, jossa viivyinkin melkein viikon. Irmeli P., Iisalmen 

seurakunnan toinen nimikkolähetti, piti minua vieraanaan ja koetti samalla tehdä lähetyksen tilinpäätöstä. 

Meillä oli hauskaa yhdessä: päivisin kuljimme ostoksilla ja söimme kiinalaista ruokaa (esim. käärmekeit-

toa!!!) ja öisin juttelimme. Kävimme valokuvassa kiinalaisiksi prinsessoiksi pukeutuneina ja lähetimme ku-

van seurakuntamme kirkkoherralle. Tutustuin Lähetysseuran työhön Hongkongissa, ja yhden puheenkin 
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jouduin pitämään narkomaanikodissa. Suomalaislähettien joukosta sain monta uutta ystävää. Kaiken kaikki-

aan vietin Hongkongissa viisi antoisaa päivää.  

Mutta matka Kiinaan vasta kruunasi kaiken. Irmeli oli tilannut minulle paikan Kantoniin suun-

tautuvalle seuramatkalle, joka kesti runsaat kaksi vuorokautta. Kanton on Kiinan kolmanneksi suurin kau-

punki (6 milj. asukasta, 2 milj. polkupyörää) ja sijaitsee 3½ tunnin junamatkan päässä Hongkongista. Mitä-

hän osaisin kertoa teille noista päivistä, jotka merkitsivät minulle suurta tietoisuuden laajentumista?  

Ryhmämme istui ihan hiljaa ensimmäisen tunnin ajan kantonilaisessa liikenneruuhkassa. Tun-

tui kuin emme olisi olleet samassa maailmassakaan kuin sitä ennen. Kaikkialla ympärillämme tungeksi ih-

misiä: pyörillä, busseissa, kaupoissa, ihmisiä, ihmisiä, ihmisiä. Hongkongin tavarapaljouden jälkeen kaikki 

näytti yksinkertaiselta ja köyhältä: vaatteet, kaupat, asunnot. Mutta siistiähän Kantonissa oli. Kukaan ei kat-

sonut meitä vihaisesti, päinvastoin.  

Kahden päivän aikana ehdimme käydä monessa tehtaassa ja kaupassa, yhdessä kansankom-

muunissa, lastentarhassa, taolaistemppelissä ja Sun Yat Senin muistomerkillä. Söimme ihanaa kiinalaista 

ruokaa liian kanssa ja asuimme hongkongilaisten rakentamassa huippuhienossa hotellissa, joka poikkesi 

silmiinpistävästi ympäristöstään. Ja minä kävin tietysti aamulenkillä molempina aamuina, vaikka ensimmäi-

sen päivän ruuhkassa olin jo ehtinyt ajatella, ettei Kiinasta löydy tilaa juosta. Hotelli sijaitsi kuitenkin saarel-

la, eivätkä tiet siellä olleet yhtä täynnä kuin joen toisella puolella.  

 

Manner-Kiina 
Kaikesta tästä olisi vaikka minkä verran kertomista. Mutta matkan huippukohta on vielä mainitsematta: pää-

sin käymään kiinalaisessa kirkossa. Sain jutella pastorin kanssa englanniksi ja puristaa monien kristittyjen 

kättä. Saarnakin tulkittiin minulle englanniksi. Tämä ei tietenkään kuulunut ryhmämatkamme viralliseen 

ohjelmaan. Muu seurue ahtoi sillä välin ravintolassa sisäänsä juhlaillallista. Pääsin kirkkoon siksi, että olin 

saanut Hongkongin läheteiltä kirkon osoitteen ja tiedon, että siellä on kokous sunnuntai-iltaisin.  

Ryhmästämme löytyi kolme uskovaista miestä: ruotsalainen, kanadalainen ja hongkongilainen, 

jotka tulivat yhdessä tapaamaan kristittyjä tuttaviaan Kantoniin. Löysimme sattumalta toisemme keskellä 

kansankommuunin toria, toisin sanoen nuo kolme pääsivät selville, että minä olen lähetystyöntekijä. Sen 

jälkeen he ottivat minut joukkoonsa ja pitivät minusta hyvää huolta. Yhdessä me sinne kirkkoonkin menim-

me.  

Kiinalainen pappi kertoi meille, että hänen kirkkonsa toimi vuosikymmenet maalarinverstaana. 

Sen jälkeen kun toiminta voitiin aloittaa uudelleen vuonna 1980, on tuossa kirkossa kastettu neljäsataa hen-

keä. (Verratkaapa lukua vaikka Tamashiman tilastoihin!) Yhteensä sunnuntaisin käy jumalanpalveluksissa 

1000 ihmistä. Kantonissa on nyt neljä kirkkoa auki. Ruotsalainen seuralaiseni kertoi, että lisäksi kokoontuu 

paljon väkeä kotikokouksiin. Kukaan ei tiedä, miten paljon Kiinassa on kristittyjä tällä hetkellä. Arviot vaih-

televat kahdesta miljoonasta viiteenkymmeneen miljoonaan.  

Osallistuimme siis seurakunnan iltajumalanpalvelukseen. Yksi virsi oli minullekin tuttu: “Kii-

tos nyt Herran hän korkein on kuninkaamme.” Pappi saarnasi Jeesuksen sanoista lukittujen ovien takana: 

“Rauha teille!” (Hongkongilainen ryhmämme jäsen tulkkasi). Hän sanoi, ettei Jeesuksen antama rauha tar-

koita rauhallisia ulkonaisia olosuhteita, vaan elämän tarkoituksen löytymistä ja iankaikkista elämää. 

Kirkossa oli paljon nuoria ja keski-ikäisiä ihmisiä, mutta myös vanhoja. Alle 18-vuotiaat eivät 

saa osallistua kristillisiin tilaisuuksiin. Jumalanpalveluksen jälkeen kaikki hymyilivät meille ystävällisesti, ja 

monet tulivat puristamaan kättämme. Kuulin ruotsalaiselta tuttavaltani, että kristillisen kirkon tilanne on 

kiristynyt viime syyskuusta lähtien. Kirjoja on taas takavarikoitu. (Tullissa kaikilta kysyttiin, onko meillä 

Raamattuja mukanamme. Vastasin, että minulla on yksi kiinankielinen, ja sen tullimiehet antoivat minun 

pitää. Ruotsalaisella oli mukanaan enemmän, mutta ne takavarikoitiin.)  

 

Japaniin!!!  

Ja tammikuun viimeisenä päivänä saavuin sitten Japaniin. Tuntui kuin olisin palannut kaksi vuotta kestä-

neeltä ihanalta ulkomaanmatkalta takaisin kotiin ja elämän arkeen, kutsumustehtävääni täyttämään. Lento-

koneessa teki mieli kokeilla, osaanko vielä puhua japania, ja niinpä aloin jutella vieressäni istuvan henkilön 

kanssa. Mies osoittautui Mitsubishin Taipein haaraosaston johtajaksi, antoi nimikorttinsa ja kutsui kylään. Ja 

minä huomasin osaavani puhua japania!  
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Tokiossa oli nolla astetta lämmintä ja hirveä lumisade, pahin sataan vuoteen, sanoivat uutiset. 

Osakan lennot oli peruutettu epämääräiseksi ajaksi. Minä ehdin jo alistua ajatukseen, että joudun viettämään 

koko yön lentokentän penkillä, mutta loppujen lopuksi kiitorata saatiin sen verran puhtaaksi, että pääsimme 

nousemaan ilmaan kaksi tuntia myöhässä. Osakassa minua odottivat Katayamat (nimi muutettu) neljännen 

lapsensa kanssa, Lea L. ja pari norjalaista.  

Japani tuntui hienolta, siistiltä ja järjestäytyneeltä paikalta Hongkongin ja Kiinan jälkeen. Nä-

mä pari päivää olen asunut norjalaisten vierashuoneessa ja pällistellyt ympärilleni. Kaikki on tuttua, mutta 

kuitenkin uutta. Kävin katsomassa tulevaa kotiani Osakassa (oikeastaan Amagasakissa, joka sijaitsee Osa-

kan vieressä).  

Asunto on noin 30 neliömetrin suuruinen, kolmannessa kerroksessa, kaksi huonetta ja keittiö, 

riisinolkilattiat, mattalasi-ikkunat – ja meluisa katu ikkunoiden alla. Melkein nieleksin kyyneliä kuunnelles-

sani sitä liikenteen meteliä. “Kohta et kuule enää ollenkaan autojen ja lentokoneiden ääntä”, lohdutti minua 

norjalainen lähetti. Niin kai se sitten on. Tottuuhan sitä ihminen kaikkeen. Toivottavasti...  

Kirjoittakaa joskus, nyt alkuaikoina tunnen tarvitsevani kotimaan terveisiä.  

Ja vielä yksi sana Et ole yksin –kirjasesta: Hän on itse sanonut: En minä sinua hylkää enkä sinua jätä, niin 

että me turvallisin mielin sanomme: Herra on minun auttajani, en minä pelkää. (Hebr. 13:5,6).   

 

Rakkain terveisin ja teitä kaikkia kaivaten    Mailis  


